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Secretarieel jaarverslag 2013 KBO Boschweg
KBO Boschweg is met zijn meer dan 300 leden een levendige en energieke afdeling
binnen KBO Brabant. In vergelijking met begin 2013 is er gelukkig sprake van een
lichte stijging van het aantal leden. Met 2 nieuwe bestuursleden heeft ook het bestuur
een verandering ondergaan, wat weer een positieve uitwerking heeft op het
organiseren van de activiteiten binnen KBO Boschweg.
Helaas is ons ook een aantal leden ontvallen. We zullen hen in onze gedachten
blijven gedenken.
Bestuur.
Het bestuur van KBO Boschweg bestond afgelopen jaar uit Jan van der Hoeven
(voorzitter), Wim Gevers (secretaris), Henk van Uden (penningmeester, Henk den
Otter (leden-administratie), Jan Wouters (ONS, reizen), Truus Waals (activiteiten) en
Toon van de Meerakker (activiteiten). Gedurende het jaar zijn er 2 personen te gast
geweest bij bestuursvergaderingen : dit om voor zichzelf na te gaan of een functie
binnen het bestuur bij hen zou passen.
Vergaderingen.
Er zijn afgelopen jaar 12 bestuursvergaderingen geweest. Ook zijn er 4
vergaderingen geweest van het Cluster, bestaande uit de 4 Schijndelse KBO
afdelingen. Afgevaardigden van het bestuur hebben ook enkele vergaderingen
bijgewoond van de Kring (o.a. met Veghel, Uden, St.Oedenrode, Boekel). De
verwachting is, dat op korte termijn deze Kring-organisatie terugvalt tot een
gemeentelijke Kring van KBO afdelingen.
Ook met KBO Brabant zijn er regelmatige contacten in de vorm van meetings,
congressen en email.
Activiteiten KBO Boschweg.
Wellicht ten overvloede, maar vol trots, melden we, dat ook het afgelopen jaar er
weer vele activiteiten voor de KBO Boschweg leden zijn georganiseerd. Het betreft
niet alleen de vanouds bekende activiteiten, zoals biljarten, kienen, kaarten, maar
ook nieuwe onderdelen hebben we aangepakt en (soms) met succes neergezet.
Denk hierbij aan de keez-avonden en het bridgen. De meer sportieve leden kwamen
aan hun trekken met de fietstochten en het jeu-de-boules spel. Het bestuur is bezig
steeds weer naar nieuwe invulling te zoeken. Natuurlijk zijn ideeën welkom.
Ook de reisjes en de diners blijven we voor u organiseren. De opkomst is goed te
noemen, maar kan natuurlijk altijd nog beter.
De activiteiten met een typisch eigen, eenmalig karakter, proberen we ook zo
aantrekkelijk mogelijk voor u, als KBO leden, te maken. De voorjaarsdag, de
zomerontmoeting, carnavalsmiddag, Sinterklaasmiddag en de Kerstviering vormen
deze ‘aparte’ activiteiten.
Nogmaals : blijf allen zoveel mogelijk meedoen.
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Contacten.
De contacten met onze leden verlopen niet alleen via de zojuist genoemde
activiteiten, maar er zijn ook contacten in de vorm van bezoeken ivm ziekte,
bezoeken ivm belastingzaken en bezoeken aangaande algemene ouderen-zaken.
De voa’s (vrijwillige ouderen adviseurs) en de ziekenbezoeksters vervullen hierin een
belangrijke taak. Op deze manier wordt er ook aandacht geschonken aan de leden,
die niet of niet altijd de reguliere activiteiten kunnen bijwonen. Ook de bezorgers van
ONS, de nieuwsbrief en de verjaardagskaarten vervullen hierin een belangrijke rol.
Zij zorgen er immers voor, dat iedereen het nieuws van KBO Boschweg thuis in de
brievenbus krijgt. Het bestuur is deze mensen dan ook zeer erkentelijk voor hun
bezoeken en inspanningen.
Communicatie.
Het contact met onze leden hebben we als bestuur natuurlijk het liefst zoals we nu
hier zijn : elkaar in de ogen kunnen kijken en met elkaar kunnen praten. Dat kan
helaas niet altijd. Middels de maandelijkse nieuwsbrief proberen we toch steeds
opnieuw dat contact met onze leden te onderhouden. KBO Brabant houdt ons ook op
de hoogte met het blad ONS.
Op onze website (onderdeel van www.seniorenraadschijndel.nl) zetten we ook
regelmatig nieuws. Op de website van KBO Brabant (www.kbo-brabant.nl) kan elk lid
met zijn lidnummer (staat op het pasje) inloggen en veel bruikbare informatie halen.
Probeer het maar eens.
Daarnaast publiceren we ook regelmatig nieuws-items en/of verslagen van onze
activiteiten in de plaatselijke bladen de Mooi Schijndel Krant en het Schijndels
Weekblad.
Samenwerking.
De samenwerking met stichting de Kajuit en de Minder Validen vereniging verloopt
momenteel prima. Dat willen we zo houden, en daar waar mogelijk, versterken.
Tot slot.
Recent stond in het Brabants Dagblad een artikel van prof. dr. Rudi Westendorp. In
zijn boek ‘Oud worden zonder het te zijn’ geeft hij 2 zaken aan, welke belangrijk zijn
om op een goede manier oud te worden : lichamelijk actief blijven én mentaal actief
blijven, vooral door een groot sociaal netwerk te hebben en te onderhouden. Met
KBO Boschweg bent u op de goede weg om hier op een positieve manier aan te
werken.
KBO Boschweg……………..dat werkt !!!
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